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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ1 

 
Η Γαλλική Προεδρία επέλεξε το θέμα της διασύνδεσης της κλιματικής αλλαγής με τα συστήματα 
πολιτικής προστασίας της ΕΕ, με αφορμή το κείμενο της αναδιάρθρωσης του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, κατά το 2021, που αναφέρει ότι « … η κλιματική αλλαγή οδηγεί 
σε αύξηση της συχνότητας, της έντασης και του σύνθετου χαρακτήρα των φυσικών καταστροφών, 
τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και παγκόσμια …». Σύμφωνα με το Γραφείο για Μείωση 
Καταστροφών, των Ηνωμένων Εθνών, τα επεισόδια φυσικών καταστροφών αυξήθηκαν, κατά την 
εικοσαετία 2000 έως 2019, κατά 83% σε σχέση με την προηγούμενη εικοσαετία 1980 έως 1999. 

                                                 
1 Η Γαλλία προεδρεύει του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 
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1. Κλιματική αλλαγή και Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας 
Οι μεγάλες πυρκαγιές και τα άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα του 2021 υπενθύμισαν, με τον 
πιο έντονο τρόπο, την ανάγκη για πρόληψη, προετοιμασία και αποτελεσματική παρέμβαση 
έχοντας επαρκείς πόρους τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Επιτροπής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Union Civil Protection Knowledge Network2, που εγκαινιάστηκε τον 
Δεκέμβριο του 2021,  προορίζεται να βελτιώσει όλες τις φάσεις αντιμετώπισης καταστροφών3 
και να προωθήσει τις ανταλλαγές μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στον Μηχανισμό. 
2. Στόχοι του σεμιναρίου 
Αντικειμενικός στόχος του σεμιναρίου, 1-2 Φεβρουαρίου 2022, ήταν να ληφθούν υπόψιν τα 
δυνατά σημεία και οι αδυναμίες του Μηχανισμού, προκειμένου α) Να υπάρξει καλύτερη 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, β) να αναζητηθούν πρακτικοί τρόποι 
προστασίας του πληθυσμού και γ) να βοηθηθούν οι εθνικοί μηχανισμοί να προσαρμοστούν 
στις συνεχιζόμενες αλλαγές. 
 
3. Τρία εργαστήρια 
Μετά την εισαγωγή και τον κοινό κορμό του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 
τρεις υποομάδες, οι οποίες εξέτασαν τα ακόλουθα θέματα 
 

 Συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης του πληθυσμού   

 Προετοιμασία και επιχειρησιακός σχεδιασμός 

 Δυνατότητες ανταπόκρισης 
  
Σε ό,τι αφορά τα συστήματα επικοινωνίας με τον πληθυσμό, τονίστηκε η σημασία των 
συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης μέσω κινητών τηλεφώνων4, η διασυνοριακή 
συνεργασία καθώς και κοινό ευρωπαϊκό σύστημα δορυφορικής επικοινωνίας, το οποίο 
βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας από το COPERNICUS5. Οι ειδοποιήσεις του πληθυσμού, 
τονίστηκε ότι πρέπει να γίνονται αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται όπως ο χρήστης κατεβάσει 
οποιαδήποτε εφαρμογή (Application). 
 
Σε ό,τι αφορά την προετοιμασία και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, τονίστηκε η σημασία της 
καταγραφής των πιθανών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη την 
πολυδιάστατη, πλέον, φύση των καταστροφών. Πιο συγκεκριμένα, τονίστηκε η ανάγκη 
συμπερίληψης της κλιματικής αλλαγής στις ανά τριετία εθνικές αξιολογήσεις κινδύνου, οι 
οποίες αξιολογούνται από το ευρωπαϊκό Disaster Risk Management Knowledge Center6. 
 
Σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες ανταπόκρισης, τονίστηκε η ανάγκη σύζευξης των διαφόρων 
μονάδων (modules) τόσο των εθνικών που διατίθενται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και των 
δυνατοτήτων που διαθέτει η ίδια η Επιτροπή της ΕΕ, δηλαδή το γνωστό rescEU, που 
καθιερώθηκε επί επιτροπείας Χρήστου Στυλιανίδη. 
 
Από πλευράς Πολιτικής Άμυνας, τις εργασίες του εργαστηρίου παρακολούθησαν ο Ανώτερος 
Λειτουργός Νικόλας Πάρης και ο Λειτουργός Νικόλας Ιταλός.  

                                                 
2 https://civil-protection-knowledge-network.europa.eu/  
3 Πρόληψη – προετοιμασία – αντιμετώπιση – αποκατάσταση – επιστροφή στην ομαλότητα 
4 Η Πολιτική Άμυνα προετοιμάζεται για προκήρυξη προσφορών εντός του 2022 
5 Το σύστημα είναι σήμερα, γνωστό για τη χαρτογράφηση περιοχών που πλήττονται από καταστροφές 
6 https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/  

https://civil-protection-knowledge-network.europa.eu/
https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/
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ΟΙ  ΕΞΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ  ΤΗΣ  ΓΑΛΛΙΚΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ  

 

 

Οι εμβληματικοί στόχοι που έχει θέσει η Γαλλική προεδρία είναι έξι και με αυτούς θα 
κριθεί η εξαμηνιαία προεδρία: 

1. Φόρος άνθρακα στα ευρωπαϊκά σύνορα 

Η Γαλλία θέλει να θέσει ψηλά των πήχη της φορολόγησης των εισαγωγών στην ΕΕ 
ανάλογα με το αποτύπωμα άνθρακα των προϊόντων και υπηρεσιών. Ο θεσμός του φόρου 
άνθρακα φαίνεται αδιαχώριστος από το πακέτο για το κλίμα που προωθεί η Κομισιόν. 

2. Χρήση πυρηνικής ενέργειας 

Ενσωμάτωση της πυρηνικής στην πράσινη ενέργεια. Επίσης, την ενέργεια από το φυσικό 
αέριο, αλλά με αυστηρούς όρους σε ό,τι αφορά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.  

3. Κοινό πλαίσιο για τους κατώτατους μισθούς 

Η επανάκαμψη της κοινωνικής Ευρώπης είναι βασικός στόχος της Γαλλικής προεδρίας. 

4. Έλεγχος ψηφιακών κολοσσών 

Η επιβολή ρυθμίσεων στους ψηφιακούς κολοσσούς της ΕΕ βρίσκεται στις προτεραιότητες 
της Γαλλικής Προεδρίας 

5. Στρατηγική αυτονομία 

Στόχος της γαλλικής Προεδρίας είναι η συμφωνία των κρατών – μελών για τη σύσταση, 
μέχρι το 2025, μιας ευρωπαϊκής ομάδας ταχείας επέμβασης 5.000 ανδρών 

6. Εμπορική πολιτική 

Δύο νομοθετήματα που οδηγούν στην κατεύθυνση «μιας Ευρώπης που υπερασπίζεται τα 
συμφέροντά της» είναι έτοιμα να περάσουν επί Γαλλικής προεδρίας 
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ΙΣΧΥΡΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ 

 
    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 

Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης ανακοίνωσε ότι τα ξημερώματα της Τρίτης, 11 
Ιανουαρίου 2022 και τοπική ώρα (GMT + 2:00) 03:08 καταγράφηκε, από το σεισμολογικό 
δίκτυο του Τμήματος, ισχυρός σεισμός μεγέθους Μ=6.1 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ. Ο 
σεισμός είχε επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου, 50 χιλιόμετρα δυτικά-
βορειοδυτικά της Πόλης Χρυσοχούς και εστιακό βάθος 25 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε 
έντονα αισθητός σε ολόκληρη την Κύπρο και ιδιαίτερα στην επαρχία Πάφου. Έγινε 
επίσης αντιληπτός σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Μέχρι τις 05:30 είχε σημειωθεί 
σειρά μη-αισθητών μετασεισμών, με μέγιστο μέγεθος Μ= 3.2 στην κλίμακα Ρίχτερ. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΣΟΥΝΑΜΙ 

Η Κύπρος ανήκει στο δίκτυο της UNESCO NEAMTWS, σε ό,τι αφορά την προειδοποίηση 
για τσουνάμι στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό και την Μεσόγειο. Στη βάση αυτής της 
συμμετοχής, λαμβάνει πληροφόρηση και προειδοποιήσεις για τσουνάμι, από 
γεωδυναμικά ινστιτούτα στην Ιταλία, την Ελλάδα και την Τουρκία. Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, η προειδοποίηση ήρθε από το Ινστιτούτο KOERI στην Τουρκία. Η Πολιτική 
Άμυνα, ως σημείο λήψης των μηνυμάτων (Το Κέντρο Ελέγχου Επιχειρήσεων της 
Πολιτικής Άμυνας εργάζεται πάνω σε 24/7 βάση) διαβίβασε το μήνυμα στο Τμήμα 
Γεωλογικής Επισκόπησης για αξιολόγηση. 
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ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

Από την πρώτη στιγμή, μετά την εκδήλωση του σεισμού, η Πολιτική Άμυνα ήρθε σε 
συνεννόηση με την Αστυνομία για πραγματοποίηση περιπολιών για εντοπισμό τυχόν 
ζημιών. Επίσης ήρθε σε επαφή με τους κοινοτάρχες χωριών της περιοχής, για λήψη 
πληροφοριών σχετικά με θύματα ή ζημιές. Τέλος, έθεσε σε επιφυλακή το Τμήμα 
Έρευνας και Διάσωσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πάφου, για κάθε ενδεχόμενο. 

ΟΙ ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

1995, 23 Φεβρουαρίου. Μ=5.9 στην κλίμακα Ρίχτερ, έντασης VII, περιοχή Ακάμα                               
1996, 9 Οκτωβρίου, Μ=6.8 στην κλίμακα Ρίχτερ, έντασης VIIΙ, περιοχή μεταξύ Λεμεσού 
και Πάφου                                                                                                                                                               
1999, 11 Αυγούστου.  Μ=5.6 στην κλίμακα Ρίχτερ, έντασης VΙΙ, στο ρήγμα της Γεράσας, 
Λεμεσός 

ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 

Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι την Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2022 και τοπική ώρα 23:04 

καταγράφηκε, από το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος, σεισμός μεγέθους M=5.1 βαθμών στην 

κλίμακα Ρίχτερ.  

 

Ο σεισμός είχε επίκεντρο στην θαλάσσια περιοχή της Κύπρου, 53 χιλιόμετρα δυτικά -

βορειοδυτικά της Πόλης Χρυσοχούς και εστιακό βάθος 24 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε αισθητός 

στην επαρχία Πάφου, ελαφρά αισθητός στις επαρχίες Λεμεσού και Λευκωσίας και αντιληπτός 

στην ανατολική Κύπρο και στα νότια παράλια της Τουρκίας. Αξιολογείται ως μετασεισμός του 

ισχυρού σεισμού μεγέθους σεισμικής ροπής Μw=6.5 της 11ης Ιανουαρίου 2022. 

 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.gsd-seismology.org.cy/en/origins/80083/event  

Το φαινόμενο παρακολουθείται από το Σεισμολογικό Κέντρο του Τμήματος Γεωλογικής 

Επισκόπησης και η σχετική πληροφόρηση (σεισμικοί παράμετροι, διαδραστικοί χάρτες κτλ) 

δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης www.gsd-

seismology.org.cy και http://www.moa.gov.cy/gsd και στο λογαριασμό Twitter του Τμήματος 

@CY_earthquakes. 

 

 

            

 

 

 

http://www.gsd-seismology.org.cy/en/origins/80083/event?fbclid=IwAR0-GJmNjGDCQm2hmQNIj_EYeLvVSWWT8crFWG6qG9X3V9ezdXKeegiSwZ8
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.gsd-seismology.org.cy%2F%3Ffbclid%3DIwAR1r4Q4YJB8208OoY5i5tLm8SQHsLPqlTfzLhbXBVFNDbpDy9qt37yhL46I&h=AT1pkQbXXaDYmK_CUzsMj1wcdPK3cZ4Wh2r_16j91MlvzNTwOTqE9_PpzEupe0exwUvf3t355e-wkhQ8EJIJ0ko3OtyhJK3bu61LFCpkjBvUCEZ5PiwhDSRIGs7mSRWElA&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT03-R3kzbvcNRHbzJtiRCTQ-rdfozwLuG1-MZLwTthfHG3ezW0jFa-rrDw0B3l2_TaoRHLREhTU8jbXlBiFQDMzonmtIOsldirFDemi7e9KAxT4Yy12WT8mnFzANzkLF2BmkeZp4BKYx9zhlDQdlLPkTdNA2jjAokvnE2-zuvbHRssUenOTjRxBaWK7fsJqhhw4mNCcTUDzpk0JSBd43-1Z3oVJPU4kLR7T_dUwul7OQqw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.gsd-seismology.org.cy%2F%3Ffbclid%3DIwAR1r4Q4YJB8208OoY5i5tLm8SQHsLPqlTfzLhbXBVFNDbpDy9qt37yhL46I&h=AT1pkQbXXaDYmK_CUzsMj1wcdPK3cZ4Wh2r_16j91MlvzNTwOTqE9_PpzEupe0exwUvf3t355e-wkhQ8EJIJ0ko3OtyhJK3bu61LFCpkjBvUCEZ5PiwhDSRIGs7mSRWElA&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT03-R3kzbvcNRHbzJtiRCTQ-rdfozwLuG1-MZLwTthfHG3ezW0jFa-rrDw0B3l2_TaoRHLREhTU8jbXlBiFQDMzonmtIOsldirFDemi7e9KAxT4Yy12WT8mnFzANzkLF2BmkeZp4BKYx9zhlDQdlLPkTdNA2jjAokvnE2-zuvbHRssUenOTjRxBaWK7fsJqhhw4mNCcTUDzpk0JSBd43-1Z3oVJPU4kLR7T_dUwul7OQqw
http://www.moa.gov.cy/gsd?fbclid=IwAR1B5IZTAcYO5WmhuuP_y_i6k7i7BNVgpcMx-jk2Lfd_2c1SIpiJFtFR1DU
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ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΟΥΣΤΡΑ, καθηγητή Εκτίμησης Κινδύνου, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
 

Η τρέχουσα κατάσταση στην περιοχή μας, οι κοινοί κίνδυνοι, μια ευκαιρία για κοινή εργασία 

Η έννοια της Πολιτικής Προστασίας εμφανίστηκε στην 

Ευρώπη στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και 

ακολούθησε την καθιέρωση δύο παράλληλων 

πρωτοβουλιών στη Γαλλία και την Ιταλία για την 

αντιμετώπιση των καταστροφών. Σε κατοπινό στάδιο, 

η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε στη δημιουργία του 

Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και 

στη συνέχεια με το πρόγραμμα #RescEU. Στην 

απλούστερη μορφή της, στόχος της Πολιτικής 

Προστασίας είναι να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος 

των καταστροφικών γεγονότων. Η πολιτική προστασία 

αφορά την κοινωνία, τους πολίτες, την περιουσία τους 

και το περιβάλλον. Το «Philia Forum» στην Αθήνα, το 

«Paphos Meeting 2021», η συνάντηση στη Λάρνακα 

μεταξύ Κύπρου και Ιορδανίας, τα συμπεράσματα της συνάντησης των Med 7 κάνουν σαφή ή 

έμμεση αναφορά στην κοινωνική ασφάλεια και τη δημιουργία θετικής ατζέντας ως κοινό 

ζήτημα για την περιοχή. Οι συναντήσεις αυτές έρχονται ως λογική συνέχεια των διακηρύξεων 

τριμερών και πολυμερών συνεργασιών στην περιοχή και της προεργασίας που έχει προηγηθεί. 

Στην περσινή πυρκαγιά στην ορεινή Λάρνακα και Λεμεσό είχαμε (μέσω του Ευρωπαϊκού 

Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας) αποστολή πυροσβεστικών αεροπλάνων από την Ελλάδα 

και το Ισραήλ. Είχαμε δήλωση από την Αίγυπτο ότι μπορεί να παράσχει και αυτή αεροπορική 

βοήθεια. 

Μια πρόταση για μια περιφερειακή δομή που θα βοηθήσει στη μείωση και την πρόληψη 

καταστροφών και θα ενισχύσει την κοινωνική ασφάλεια 

Οι καταστροφές δεν γνωρίζουν σύνορα. Η έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού ακούστηκε δυνατά 

και καθαρά σε όλη την Κύπρο. Πιθανή διαρροή πετρελαίου στη Μεσόγειο ή στην Αραβική 

Θάλασσα θα επηρεάσει αρκετά κράτη. Η πανδημία Covid-19 και οι σοβαρές συνέπειές της σε 

παγκόσμιο επίπεδο έχουν αποδείξει για ακόμη μία φορά ότι οι εγγενείς κίνδυνοι του ολοένα 

και πιο περίπλοκου και διασυνδεδεμένου κόσμου μας προκαλούν σημαντικά προβλήματα στην 

εφαρμογή θεμελιωδών κοινωνικών λειτουργιών. Καθώς οι καταστροφές ήταν και θα είναι 

πάντα μέρος της ζωής μας, ο τρόπος με τον οποίο οι κοινωνίες ανταποκρίνονται σε αυτές είναι, 



ΤΕΥΧΟΣ 40: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2022                                                                                                                    
7 

 

σίγουρα, κρίσιμης σημασίας. Ωστόσο, η πρόληψη τέτοιων καταστροφών: από την εμφάνιση, 

την προετοιμασία για πιθανή τους εμφάνιση και τον μετριασμό των πιθανών επιπτώσεών τους 

είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Σε αυτούς τους δύσκολους χρόνους, οι πρωτοβουλίες 

υψηλότερου επιπέδου για την αντιμετώπιση προβλημάτων, μπορούν να παρέχουν λύσεις σε 

πρακτικό επίπεδο. Οι περιφερειακές πρωτοβουλίες μπορούν να παρέχουν την υποστήριξη, 

που απαιτείται, σε περιόδους κρίσεων. 

Παραδοσιακές, καινοφανείς και υβριδικές, ανθρωπογενείς και φυσικές καταστροφές, θα 

συνεχίσουν να συμβαίνουν, αυξάνοντας το κόστος και την ανάγκη για «έξυπνες λύσεις» ειδικά 

για μικρά και νησιωτικά κράτη. Οι καταστροφές αυτές, σε συνδυασμό με τους κινδύνους που 

προκαλεί η πανδημία, καταδεικνύουν ότι η κοινωνική ασφάλεια και η εθνική ασφάλεια 

καθίστανται απόλυτη αναγκαιότητα. Υπάρχει μια σαφής μετάθεση προτεραιοτήτων σε σχέση 

με το παρελθόν. Η περιφερειακή συνεργασία μπορεί να προσφέρει αυτό τον μηχανισμό 

υποστήριξης. 

Οι συνθήκες είναι ώριμες. Μια περιφερειακή δομή για την ασφάλεια, τη μείωση και την 

πρόληψη των καταστροφών μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για τη δημιουργία ενός 

περιφερειακού δικτύου κυβερνητικών οργανισμών, ερευνητικών ομάδων, πανεπιστημίων και 

ερευνητικών οργανισμών που ενδιαφέρονται να προωθήσουν την πολιτική προστασία και την 

κοινωνική ασφάλεια. Αυτό το φόρουμ θα πρέπει να έχει έναν πολιτικό, έναν επιχειρησιακό και 

έναν ακαδημαϊκό κύκλο που θα τροφοδοτούν ο ένας τον άλλον. 

Υψίστης σημασίας είναι επίσης η δημιουργία σχημάτων συνεργασίας ιδιωτικών και κρατικών 

οργανισμών (στο πνεύμα του Sendai Framework) που θα προωθήσουν την ανθεκτικότητα στις 

καταστροφές. Τέτοια σχήματα, ενταγμένα σε περιφερειακό πλαίσιο, θα αποτελέσουν ένα 

ακόμη όχημα συνεργασίας, ακόμα και εκεί που – πολιτικά – ίσως να είναι παρακινδυνευμένο. 

Η Πολιτική Προστασία μπορεί να αποτελέσει γέφυρα συνεργασίας μεταξύ των χωρών της 

περιοχής μας. Η Πολιτική Προστασία μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για την ανάπτυξη μιας 

θετικής ατζέντας στην περιοχή μας. Η κοινωνική ασφάλεια αυξάνεται από την αλληλεγγύη. Η 

αποτελεσματική πολιτική προστασία απαιτεί εταιρικές σχέσεις και επίσημες συμφωνίες που 

βασίζονται στην κοινή αντίληψη των κινδύνων, την αίσθηση αλληλεγγύης και την ανάγκη 

ανταλλαγής σχετικών γνώσεων. 
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ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ 3ΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ  
ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ  
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΩΝ 
 
Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, στα πλαίσια εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Πλαίσιο για τα 
Ύδατα 2000/60/ΕΚ, προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού για «Παροχή Υπηρεσιών για την 
Εκπόνηση του 3ου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού της Κύπρου και 
Παρακολούθηση Εφαρμογής του Προγράμματος Μέτρων». 
 
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον σύνδεσμο  
https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=5176249  
 

Υπενθυμίζεται ότι οι ισχύοντες διαδραστικοί χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας για τις 

περιοχές πλημμύρας είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, στη 

διεύθυνση 

http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/index_gr/index_gr?opendocument#  

Μέσω του διαδραστικού εργαλείου αυτού, ο κάθε πολίτης μπορεί να εντοπίσει αν στην 

ιδιοκτησία του υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας, τις πιθανότητες και το πιθανό βάθος του νερού. 

 

 

  

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=5176249
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/index_gr/index_gr?opendocument
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 ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

 Η τελευταία βάρδια του κ. Αριστοτέλη 
Αντωνίου στο Κέντρο Ελέγχου 
Επιχειρήσεων ήταν 19.30’ της Κυριακής 
23   Ιανουαρίου 2022 προς Δευτέρα 24 
Ιανουαρίου 2022. Το πρωί της Δευτέρας, 
σε σεμνή τελετή, η Διοίκηση της 
Πολιτικής Άμυνας και η Περιφερειακή 
Διεύθυνση Λευκωσίας αποχαιρέτισαν τον 
κ. Αντωνίου με αναμνηστικό δώρο, πριν 
αυτός αποχωρήσει για την προ-
αφυπηρετική του άδεια (αφυπηρετεί 
κανονικά τον Ιούνιο). Ο Βοηθός 
Λειτουργός Αριστοτέλης Αντωνίου 
υπηρετούσε από το 2002 στο Κέντρο 
Ελέγχου Επιχειρήσεων της Πολιτικής 
Άμυνας ενώ ταυτόχρονα χειριζόταν το 
θέμα των σειρήνων της Πολιτικής 
Άμυνας.                                                                                                                                           

 

 

  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΕΣΒΗ 

Την Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022 επισκέφθηκε την Πολιτική 
Άμυνα ο νέος πρέσβης του Ισραήλ στην Κύπρο, κ. Oren 
Anolik, που συνοδευόταν από την αναπληρώτρια 
επικεφαλής της πρεσβείας κ. Noga Caspi. Η συνάντηση είχε 
χαρακτήρα εθιμοτυπικό και αλληλογνωριμίας. Κατά την 
επίσκεψη συζητήθηκε ο ρόλος της Πολιτικής Άμυνας σε 
περιπτώσεις καταστροφών. Συζητήθηκαν , επίσης, 
λεπτομέρειες του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του 
Υπουργείου Εσωτερικών της Κύπρου και του Υπουργείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας το Ισραήλ, για συνεργασία σε 
περίπτωση που μια από τις δυο χώρες αντιμετωπίζει 
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ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ ΖΕΥΓΟΥΣ ΤΣΕΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ 

 

Την Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2021, γύρω στις 9.00 π.μ.η Περιφερειακή Διεύθυνση Πολιτικής 
Άμυνας Λεμεσού πήρε μήνυμα για αυτοκίνητο ενοικίασης, εγκλωβισμένο στο χιόνι, στο 
οποίο είχε διανυκετρεύσει ζεύγος Τσέχων τουριστών. Μετά από διάφορες επαφές με 
αρμόδιες Υπηρεσίες, και αφού δεν εντοπίστηκαν αντιολισθητικές αλυσίδες στην περιοχή, 
διαπιστώθηκε ότι υπήρχε, στο χωριό, εκσκαφέας μισθωμένος από την Επαρχιακή 
Διοίκηση Λεμεσού. Αμέσως έγιναν διευθετήσεις και απεγκλωβίστηκε το αυτοκίνητο, γύρω 
στις 11.50 π.μ., δηλαδή τρεις περίπου ώρες μετά το αρχικό μήνυμα. Το ζεύγος τουριστών 
αναχώρησε την επομένη για την πατρίδα τους, όπως ήταν προγραμματισμένο. Η πολιτική 
Άμυνα εξέδωσε σχετικό δελτίο τύπου. 
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ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 112 
Ένα οφειλόμενο ευχαριστώ σε όλες τις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης 
PAN EUROPEAN EMERGENCY NUMBER 112 
A due thank you note to all Emergency Services 
#112Day2022 #thankyouchain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τριάντα ένα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την καθιέρωση του 112, ως του κοινού, για 
όλους τους πολίτες, Πανευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης. 
 
Η Πολιτική Άμυνα χαιρετίζει το γεγονός ότι ο αριθμός 112 χρησιμοποιείται πλέον ευρύτατα από 
όλους τους Κυπρίους και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες, ώστε άμεσα να μπορούν να 
απευθύνονται για βοήθεια σε περίπτωση κινδύνου και έκτακτης ανάγκης. 
 
Στην Κύπρο η Αστυνομία Κύπρου είναι η ουσιώδης υπηρεσία που χειρίζεται το 112, συνδέοντας 
κάθε κλήση που δέχεται αναλόγως περιστατικού και με τις άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, 
όπως η Υπηρεσία Ασθενοφόρων και η Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
 
H Πολιτική Άμυνα είναι το σημείο επαφής στην Κύπρο του 112 με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η γνώση 
του Πανευρωπαϊκού Αριθμού 112 είναι πολύ σημαντική για τους Ευρωπαίους πολίτες γιατί σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης, δεν απαιτείται να γνωρίζουν τοπικούς αριθμούς.  
 
Η 11η Φεβρουαρίου έχει επιλεγεί και καθιερωθεί ως ημέρα 112 το 2009, αφού αυτή η ημερομηνία 
το χρόνου περιλαμβάνει τον αριθμό τηλεφώνου. (11/2) 
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Ανακοίνωση της εκπροσώπου Τύπου κ. Ολύβιος Μιχαηλίδου, με την ευκαιρία της διεθνούς 
ημέρας πολιτικής άμυνας 

1Η ΜΑΡΤΙΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
 

H 1η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Άμυνας ως η 
Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Άμυνας. Η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας είναι Τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών και η λειτουργία της σήμερα 
διέπεται από τους περί Πολιτικής Άμυνας Νόμους του 1996 και 1998 και τους περί 
Πολιτικής Άμυνας (Γενικούς) Κανονισμούς του 1997 έως 2017.  
 
Αποστολή της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η λήψη 
μέτρων για την αντιμετώπιση φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών, το μέγεθος των 
οποίων προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει κινδύνους για τη ζωή ή την ευημερία μεγάλου 
αριθμού προσώπων ή εκτεταμένες συνέπειες στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους 
της Δημοκρατίας.  
 
Η αναβάθμιση και ισχυροποίηση των μηχανισμών προστασίας του πολίτη πριν, κατά τη 
διάρκεια, αλλά και μετά την εκδήλωση καταστροφών αποτελεί κύριο μέλημα της Δύναμης. 
Στο πλαίσιο αυτό η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας εκπονεί και εφαρμόζει σχέδια, διεξάγει 
εκπαιδεύσεις, ασκήσεις και εφαρμόζει νέες μεθόδους και πρακτικές στον τομέα πολιτικής 
προστασίας, σύμφωνα με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα. Παράλληλα, η Δύναμη 
Πολιτικής Άμυνας λαμβάνει μέρος σε κινητοποιήσεις όπως κατάσβεση πυρκαγιών, 
άντληση νερού από πλημυρισμένα υποστατικά, εκκένωση κατοικημένων περιοχών, 
ανεύρεση ελλειπόντων προσώπων, έρευνα και διάσωση παγιδευμένων ατόμων κάτω από 
ερείπια, στήσιμο καταυλισμών, παροχή πρώτων βοηθειών, φιλοξενία ατόμων που χρήζουν 
προστασίας κ.α. Για την υλοποίηση του ρόλου και της αποστολής της η Δύναμη Πολιτικής 
Άμυνας βρίσκεται σε στενή συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, 
οργανώσεις και φορείς.   
 
Η Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Άμυνας έρχεται να θυμίσει σε όλους μας πως η προστασία 
του πολίτη είναι μία σύνθετη διαδικασία, η οποία αφορά όλα τα επίπεδα διοίκησης, όλες τις 
κοινωνίες, όλους τους πολίτες. Η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα πρόληψης 
και αντιμετώπισης καταστροφών και η εμπέδωση βασικών κανόνων ασφάλειας και 
αυτοπροστασίας, για τη δημιουργία μίας κοινωνίας έτοιμης να συμβάλει αποτελεσματικά 
στη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεών τους αποτελεί για τη Δύναμη Πολιτικής 
Άμυνας προτεραιότητα.  
 
Είμαστε βέβαιοι ότι με τη συστράτευση και συμπόρευση όλων μας, την προσήλωσή μας 
σε αρχές και αξίες και την επίδειξη υπευθυνότητας, ήθους και αξιοπιστίας θα συμβάλουμε 
καθοριστικά στην περαιτέρω αναβάθμιση της Πολιτικής μας Άμυνας, εκπληρώνοντας έτσι 
με επιτυχία την υψηλή αποστολή μας.  
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ΑΠΟΣΠΑΣΘΗΚΕ Ο ΑΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ κ. ΧΡΥΣΗΛΙΟΣ ΧΡΥΣΗΛΙΟΥ 

Μετά από 20ετή ευδόκιμη υπηρεσία στην Πολιτική Άμυνα, ο Ανώτερος Λειτουργός κ. 
Χρυσήλιος Χρυσηλίου, τέως Διευθυντής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πολιτικής 
Άμυνας Λάρνακας, αποσπάστηκε στη διεύθυνση του εκπαιδευτικού κέντρου CYCLOPS, 
στην Λάρνακα, το οποίο δημιουργήθηκε με δωρεά της Αμερικανικής κυβέρνησης, για 
θέματα ελέγχου εισαγωγής παράνομων ουσιών στη χώρα. Η ΠΕΔΠΑ Λάρνακας 
αποχαιρέτισε τον κ. Χρυσηλίου, ευχαριστώντας τον για το μέχρι τώρα έργο του. Τη θέση 
του στην Πολιτική Άμυνα ανέλαβε ο Λειτουργός κ. Χριστόφορος Κωνσταντίνου. 
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ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ 

Αναχώρησαν από την Λεμεσό, στις 8 Μαρτίου 2022, με πλοίο προς Θεσσαλονίκη, από 
όπου θα προωθηθούν προς ειδικό κόμβο διανομής (hub) στην Πολωνία, τα πρώτα 
δεκατέσσερα κοντέινερς με ανθρωπιστική βοήθεια, μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. Ο συντονισμός έγινε από την Πολιτική Άμυνα 
και τον Επίτροπο του Πολίτη, με τη βοήθεια της Αρχής Λιμένων και της Εθνικής 
Φρουράς. Τα 14 κοντέινερς περιείχαν 

 45.000 μπουκάλια νερού 0.5 mL       

 2.000 κουβέρτες 

 20 αντίσκηνα 160 λιβρών 

 200 υπνόσακους 

 100 βιολογικές τουαλέτες 

 5.000 ζεύγη αρβύλων 

 80.000 Kg τροφίμων 

 Διάφορες ιατρικές προμήθειες 

 1 ηλεκτρογεννήτρια 

 Διάφορα είδη καθαριότητας 
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